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Algemeen:
Het is aan te raden uw huisdier te chippen en dit chipnummer te koppelen aan uw adresgegevens. Indien uw dier kwijtraakt
is de kans dan een stuk groter dat jullie weer herenigd worden. Het is daarnaast ook verplicht uw dier te chippen als u samen
naar het buitenland gaat of als u uw dier wilt verzekeren tegen ziektekosten.
Er bestaan tegenwoordig ziektekosten verzekeringen voor huisdieren. Sommige operaties of ziektes kunnen erg veel geld
kosten. Als u niet opeens voor hoge kosten wilt staan is het te adviseren uw huisdier te verzekeren. Als u informatie wilt over
het verzekeren van uw huisdier, kijk dan onder de link verzorging van Verhuisdieren.nl.
Preventief:
Katten die buiten komen moeten ook maandelijks tegen teken en vlooien behandeld worden. Ook binnenkatten dienen 4x
per jaar ontwormd te worden, ze eten nogal eens vliegen en kunnen zo maagdarmwormen oplopen. Laat uw kat jaarlijks
enten en controleren door uw dierenarts. De enting beschermt uw kat tegen allerlei schadelijke kiemen en het lichamelijk
onderzoek van de dierenarts kan eventuele problemen opsporen voordat ze klachten geven. Als kittens niet gewenst zijn is
het aan te raden uw poes op een leeftijd van 6 maanden te laten steriliseren, hiermee voorkomt u ontstekingen en tumoren
aan de baarmoeder en eierstokken, schijnzwangerschap en verkleint u de kans op melk-lijst tumoren. Katers gaan vanaf 6
maanden oud vaak urine sproeien in huis, dit is natuurlijk gedrag en kan voorkomen worden door ze op 6 maanden te laten
castreren.
Verzorging:
Ook voor een kat is beweging nodig, vooral binnenkatten hebben snel de neiging om te zwaar te worden. Met veertjes, voerballen of laser-pointers zijn de meeste katten wel tot actie te krijgen. Er moet een balans zijn tussen de hoeveelheid energie
die een kat eet en die hij of zij verbruikt. Door droge brokken te voeren vertraagt u de vorming van tandplaque en tandsteen.
Langharige katten moeten minimaal wekelijks geborsteld worden om klit vorming te voorkomen.
Geniet van uw trouwe viervoeter!
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